
trái cây theo mùa

SỮA, ĐẬU & SỮA YẾN MẠCH
sữa ít béo, sữa béo, sữa đậu nành, sữa hạnh

nhân & sữa yến mạch

TRÁI CÂY & SỮA

TRÁI CÂY

NGŨ CỐC MUESLI
yến mạch nguyên chất, nước cốt
dừa, gừng, thảo quả, mật ong

nguyên chất, xoài

BÁNH GRANOLA 
bánh granola, hạnh nhân, 
mật ong nguyên chất, phục

vụ cùng sữa chua vị dừa
hoặc sữa chua nguyên chất

CHÁO ĐẬU VÀ HẠT
hỗn hợp đậu rang và hạt, 

sữa dừa tươi, dâu

BÁNH DỪA HẠT CHIA
nước cốt dừa, hạt chia, mật
ong nguyên chất, dâu tây, 

xoài

NGŨ CỐC DINH 
DƯỠNG

dâu tây, hạt acai, chuối, hạt
chia, bánh granola, dừa bào

CHÁO HẠT QUINOA
hạt quinoa, bột quế, đường
thốt nốt, sữa đậu nành, táo, 

nho khô, chuối

NGŨ CỐC VÀ HẠT

BÁNH NGỌT 
bánh ngọt danish, bánh croissant, bánh muffin 
việt quất không chứa tinh bột , bánh doughnut

BÁNH MÌ 
bánh mì trắng, bánh mì nâu, bánh choối, bánh

nho khô & quinoa lên men

BÁNH MÌ CHẢ LỤA
bánh mì baguette, chả lụa, rau mùi, cà rốt ngâm

chua, sốt chua ngọt

BƠ, MỨT, SỮA CHUA
bơ hạnh nhân, bơ hạt điều, táo & bơ hương

quế, mứt dâu, mứt cam, mứt me, mứt thơm, sữa
chua ít béo, sữa chua vị dừa

BÁNH

bánh kép theo ngày

BÁNH KÉP

Giá được tính bằng VND, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế

đặc sản địa phương                 không chứa tinh bột                  món chay                 chứa đậu                cay



trứng chiên, trứng cuộn, trứng khuấy, trứng
chần, trứng luộc

phục vụ cùng với thịt ba chỉ xông khói, xúc xích, 
thịt nguội, rau bina, nấm và cà chua đút lò

LÒNG TRẮNG TRỨNG CUỘN
cà chua, hành tây, ớt, ngò ta và bơ salsa

BÁNH MÌ NƯỚNG BƠ
bơ nghiền, trừng chần, quế, và bánh hạt quinoa 

lên men

BÁNH TRỨNG FLORENTINE
trứng chần, thịt nguội hoặc cá hồi xông khói, sốt

hollandaise, bánh rau bina & ricotta

CÁC LOẠI TRỨNG

CHÁO
cháo, thịt gà xé hoặc thịt heo xé

CƠM CHIÊN INDONESIA
cơm chiên rau củ, gà, tôm hoặc hải sản

PHỞ
nước dùng, bánh phở tươi, rau mùi, giá đỗ

gà hoặc bò

BÁNH XÈO
bánh xèo, tôm, giá đỗ, rau mùi, nước chấm

chua ngọt

MÌ XÀO INONESIA
mì xào trứng, rau củ
tôm, gà hoặc hải sản

BÁNH KHOAI LANG CHIÊN
bánh khoai lang chiên, xạ hương, hương thảo

ĐẶC SẢN MAIA

BOOSTER
táo xanh, cải xoăn, cần tây, mật ong nguyên

chất

JAMU KUNYIT ASEM
bột nghệ, gừng, me và đường thốt nốt

MAIA SUNRISE
chuối, dâu tây, đu đủ, quýt

SINH TỐ THEO NGÀY

NƯỚC ÉP HỖN HỢP

Giá được tính bằng VND, chưa bao gồm 5% phí dịch vụ và 10% thuế
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Cơm trắng & cơm gạo lức

CƠM














